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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஏப்ரல் – 2020 

முக்கிய தினங்கள் 

• ஏப்ரல் 11 – உலக ஹ ோமிஹ ோபதி தினம் 

• ஏப்ரல் 18 – உலக கலோச்சோர தினம் 

• ஏப்ரல் 21 – ஹேசி  குடிமை பணி ோளர்கள் தினம் 

• ஏப்ரல் 22 – சர்வஹேச புவி தினம் 

• ஏப்ரல் 24 – ஹேசி  பஞ்சோ த்து ரோஜ் தினம் 

• ஏப்ரல் 25 – உலக ைஹலரி ோ தினம் 

 

தேசியப் பாதுகாப்பு  

• கஹரோனோ மவரஸ் தேோற்று ஏற்பட்டு உள்ளேோல் உலகம் முழுவதும் ைருத்துவ ஹசமவ 

கூடுேலோக ஹேமவப்படுவமே டுத்து இந்ே  விைோனப்பமை ஹசமவ “ஆபஹரஷன் 

சஞ்சீவினி” என்ற திட்ைத்மே அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 

 

உலக அமைப்புகள் – உடன்படிக்மககள் ைற்றும் ைாநாடுகள் 

• குழந்மேகளின் சிந்திக்கும் திறமன ஹைம்படுத்ே “ஹைோ பிரதிவோ” என்ற திட்ைத்மே ஒடிசோ 

மாநில அரசு அறிமுகம் தசய்துள்ளது. இேற்கோக யுனிதசஃப் அமைப்புைன் 

இமைந்துள்ளது. 

• கஹரோனோ மவரஸ் தேோற்றோல் போதிக்கப்பட்ை சோர்க் அமைப்மப ஹசர்ந்ே 8 நோடுகளுக்கு 5 

மில்லி ன் அதைரிக்க ைோமலமர சோர்க் அமைப்பு ஒதுக்கீடு தசய்துள்ளது. 

• ஜி20 நோடுகளின் நிதி மைச்சர் மற்றும் ைத்தி  வங்கிகளின் ஆஹலோசமனக் கூட்ைம் ஏப்ரல் 15 

ஆம் ஹேதி நமைதபற்றது. இக்கூட்ைத்தில் ைத்தி  நிதி மைச்சர் நிர்ைலோ சீேோரோைன் ைற்றும் 

இந்தி  ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகோந்ே ேோஸ் ஆகிஹ ோர் பங்ஹகற்றனர். 

• கஹரோனோ மவரஸ் குறித்ே விழிப்புைர்வு ேகவல்கமள ைக்களுக்கு வழங்குவேற்கோக ைத்தி  

அரசு அண்மையில் ‘ஆஹரோக்கி  ஹசது’ தச லிம  அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 

• உலக பத்திரிக்மக சுேந்திரம் குறியீடு 2020 பட்டி ல் ஏப்ரல் 21 அன்று தவளியிைப்பட்ைது. 

இதில் இந்தி ோ 180 நோடுகளில் 142வது இைத்தில் உள்ளது. 

• உலக சுகாதார அமமப்பின் மாநாடு மம மாதம் 18 ஆம் மததி நமைபெறவுள்ளது. தற்மொது 

இதன் நிர்வாகக் குழுவின் தமலமமப் பொறுப்மெ ஜப்ொன் வகித்து வருகிறது. 

அந்நாட்டின் ஓராண்டு அவகாசம் முடியும் நிமலயில் அதமைத் பதாைர்ந்து நிர்வாகக் 

குழுவின் தமலமம பொறுப்மெ இந்தியா ஏற்கவுள்ளது. 

• உலக சுகாதார அமமப்பு – பதாைக்கம் – 1948, தமலமமயிைம் – பஜனிவா (சுவிட்சர்லாந்து) 

• அம்மெத்கர் பிறந்த திைமாை ஏப்ரல் – 14 ஐ அரசு விடுமுமற நாளாக மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

 

விளையாட்டு 

• ஆசிய இமளமயார் விமளயாட்டுப் மொட்டிகள் சீைாவில் அடுத்த ஆண்டு நவம்ெர் 20 

முதல் 28 ஆம் மததி வமர நமைபெறவுள்ளது. இந்த மொட்டிமய சீைாவின் ஷான்டு நகரில் 

நைத்துவபதை திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. 
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• கிழக்கு சீைாவில் ஹாங்க்மசாவின் யுபைஸ்மகா உலக ொரம்ெரிய தளங்கமள 

பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும் “ஸ்மார்ட் மும்மூர்த்திகள்” என்று அமழக்கப்ெடும் மூன்று 

ஸ்மொர்ட்டி மராமொக்கள், 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய விமளயாட்டுப் மொட்டிகளின் 

அதிகாரப்பூர்வ சின்ைங்களாக பவளியிைப்ெட்ைை. 

• இந்தியாவின் கால்ெந்து குழு உலக தரவரிமச ெட்டியலில் (ஃபிொ தரவரிமச 2020) 108 வது 

இைத்தில் உள்ளது. 

• 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய விமளயாட்டு மொட்டிகள் அக்மைாெர் மாதம் - சீைாவில் 

நமைபெற உள்ளது. இப்மொட்டிக்காை சின்ைமாக ‘’Feifei” ஐ பவளியிட்டுள்ளது. இந்த 

ஆசிய ொரா மொட்டியில் 22 விமளயாட்டுகள் இைம்பெற்றுள்ளை. 

• உலக சதுரங்க சாம்பியைாை விஷ்வநாதன் ஆைந்த் உலக வைவிலங்கு நிதியத்தின் 

இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் கல்வி திட்ைத்தின் தூதுவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

• இந்திய கிரிக்பகட் கட்டுப்ொட்டு வாரியம்  பகாராைா ெரவமலத் தடுக்கும் மநாக்கத்தில் 

‘’Team Mask Force” என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்மத துவங்கியுள்ளது.  

• ‘’I am badminton” முகாமிற்கு தூதுவராக பி.வி.சிந்துமவ இறகுப் ெந்தாட்ை உலக 

கூட்ைமமப்பு நியமித்துள்ளது. 

• 2022 ஆண்டின் உலக விமளயாட்டு மொட்டி அபமரிக்காவின் ெர்மிங்காம் என்ற நகரில் 2022 

ஜூமல 17ல் நமைபெறும் எை அட்ைவமண பவளியிைப்ெட்டுள்ளது. 

 

புத்தகங்கள் மற்றும் எழுத்தாைர்கள் 

• The Enlightement of Greengage Tree என்ற இப்புத்தகம் மஷகூப்அசார் என்ெவரால் 

எழுதப்ெட்ைது. தற்மொது 2020 ஆம் ஆண்டிற்காை புக்கர் ெரிசு பவன்றுள்ளது. 

• Backstage: The Story Behind India’s High Growth Years இப்புத்தகம் ெத்மவிபூஷன் விருது 

பெற்றவராை மாண்மைக் சிங் அலுவாலியா என்ெவரால் எழுதப்ெட்ைது. 

• The Art of Her Deal – புலிட்சர் விருது பெற்ற மமரி மஜார்ைன் என்ெவரால் எழுதப்ெட்ைது. 

• Shuttling to the Top – எழுத்தாளர் கிருஷ்ணசாமி எழுதிய நூல். 

• How the Onion Got Its Layers – எழுதியவர்  எழுத்தாளர் சுதா மூர்த்தி. 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• நாடு முழுவதும் கமராைா மவரஸ் பதாற்று ெரவலில் ொதிக்கப்ெட்டுள்ள நிமலயில் 

பதருமவாரங்களில் உள்ள விலங்குகளுக்கு உணவளிக்க ஒடிசா மாநில முதலமமச்சர் நவீன் 

ெட்நாயக் நிதி ஒதுக்கீடு பசய்துள்ளார். இதமை ொராட்டி விலங்குகள் நல அமமப்பு (BETA) 

பீட்ைா விருது வழங்கியுள்ளது. 

• ைாைா எரிசக்தி நிறுவைத்தின் ‘’Club Enerji” என்ற அமமப்பு “Switch off 2 Switch On” என்ற 

சமூக கண்டுபிடிப்புக்காக சிறந்த சமூக கண்டுபிடிப்பு பிரிவின் கீழ் “எடிசன் 2020 பவள்ளி 

விருது” பவன்றுள்ளது. 

• ஆைம் ஹிகின்ொதம் எழுதிய “Midnight in Chernobyl” என்ற புத்தகத்திற்காக “Ecolby விருது 

2020” வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

• ெஞ்சாயத்து ராஜ் விருது 2020 –  புதிதாக உருவாக்கப்ெட்ை யூனியன் பிரமதசமாை ஐம்மு – 

காஷ்மீர் ெகுதிமயச் மசர்ந்த ஜமமாலயா, ைாங்கி, கலூரா ஆகிய ெஞ்சாயத்துகளுக்கு 

வழங்கப்ெட்ைது.  
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நியமனங்கள் 

• ஜம்மு - காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசமாக மாற்றப்ெட்ைபின்  உயர்நீதிமன்ற நீதிெதியாக 

ரஜ்மைஷ் ஆஸ்வால் பொறுப்மெற்றுக் பகாண்ைார். ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்தில் 

இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்ைத்தின் மீது உறுதிமயற்றுக் பகாண்ை முதல் நீதிெதி என்ற 

சிறப்மெ பெற்றுள்ளார். 

• டி.என்.பி.எஸ்.சி யின் 26 வது தமலவராக கா.ொலசந்திரன் பொறுப்மெற்றுக்பகாண்ைார். 

• குடியரசுத் தமலவரின் பசயலாளராக கபில்மதவ் திரிொதி நியமிக்கப்ெடுவதாக ெணியாளர் 

நலத்துமற அமமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

• அபமரிக்க அறிவியல் வாரியத்தின் உறுப்பிைராக அபமரிக்க வாழ் இந்தியராை சுதர்சைம் 

ொபுமவ அபமரிக்க அதிெர் பைாைால்ட் டிரம்ப் நியமைம் பசய்தார். 

• மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆமணயராக ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியாை சஞ்சய் 

மகாத்தாரி ெதவிமயற்றார். 

• அபமரிக்காவின் சிறப்பு வாய்ந்த கமல அறிவியல் அகாபதமியில் இந்திய – அபமரிக்கராை 

மரணுகார்ட்மைார்  மசர்க்கப்ெட்டுள்ளார். 

• இந்தியாவின் நிரந்த ஐ.நா. பிரதிநிதியாக மத்திய பவளியுறவுத்துமற அமமச்சக பசயலர் 

டி.எஸ்.திருமூர்த்தி நியமைம் பசய்யப்ெட்ைார். 

 

அரசியல் அறிவியல் 

• வன்தன் திட்ைத்தின் கீழ் ெழங்குடியிைருக்கு அவர்களின் உற்ெத்தி பொருள்களுக்கு 

சந்மதப்ெடுத்துதல் ஆதரமவ வழங்க ெழங்குடியிை விவகாரத்துமற அமமச்சகம் முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

• காவிரி நீர் மமலாண்மம ஆமணயத்மத அதிகாரப்பூர்வமாக மத்திய அரசு ஜல்சக்தி 

அமமச்சகத்தின் கீழ் பகாண்டு வந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதுவமர மத்திய 

நீர்வளம, நதிநீர் மமம்ொடு மற்றும் கங்மக புத்தாக்கம் அமமச்சகத்தின் கீழ் காவிரி நீர் 

மமலாண்மம ஆமணயம் இருந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

• 2018 ஆம் ஆண்டில் காவிரி நீர் மமலாண்மம ஆமணயம் மத்திய அரசால் அமமக்கப்ெட்ைது. 

• பிரதமர், மத்திய அமமச்சர்கள், எம்பி க்களின் ஊதியத்தில் அடுத்த ஓராண்டுக்கு 30 சதவீதம் 

அளவு குமறக்கப்ெடுகிறது. நாைாளுமன்றம் உறுப்பிைர்கள் ஊதியம், ெடிகள், ஓய்வூதிய 

சட்ைம் 1954 இல் திருத்தம் பசய்யும் அவசரசட்ைத்துக்கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் 

வழங்கியது. 

 

புவியியல் 

• அபமரிக்காவின் உயிரியல் பூங்காவில் நாடியா என்ற பெண் புலிக்கு பகாராைா பதாற்று 

உறுதி பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

• கஞ்சா சாகுெடிமய சட்ைப்பூர்வமாக்கியது பலெைான் அரசு. 

• இந்திய வானிமல ஆய்வு மமயம் அறிவித்த புயல்களின் பெயர் ெட்டியலில் 2 தமிழ்ப் 

பெயர்கள் இைம் பெற்றுள்ளை. இவ்வாறு புயல்களுக்கு பெயர் மவக்கும் முமற 2004 ஆம் 

ஆண்டு பதாைங்கப்ெட்ைது. இப்ெட்டியலில் 28 வது இைத்தில் “முரசு” எனும் பெயரும் 93 

வது இைத்தில் “நீர்” எனும் பெயரும் இைம்பெற்றுள்ளது. 
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க ாருைாதாரம் 

• நாடு முழுவதும் ஊரைங்கு உத்தரவு முன்னிட்டு ஐசிஐசிஐ வங்கி வாடிக்மகயாளர்கள் வங்கி 

மசமவமய பெற வாட்ஸ் ஆஃப் வங்கி மசமவமய அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

• மகாவிட் 19 க்காை ஆமராக்கிய சஞ்சீவனி காப்பீட்டு திட்ைத்மத ஐ.ஆர்,டீ.ஏ.ஐ 

அறிவித்துள்ளது.  

• வீட்டு வாசலில் ெணம் எடுக்கும் வசதிமய இந்திய அஞ்சல் வங்கி துவக்கியுள்ளது. 

• கமராைா மநாய்பதாற்மற ஒழிப்ெதற்காக, இந்தியாவுக்கு ரூ.220 மகாடி நிதியுதவி 

அளிப்ெதாக அபமரிக்கா அறிவித்துள்ளது. 

• நைமாடும் ATM  மசமவ – ஐசிஐசிஐ வங்கி அறிமுகம். 

• ஐசிஐசிஐ வங்கி தங்கள் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு புதிய மசமவயாை குரல் வழி வங்கி 

மசமவமய ‘’Bank with Their Voice” அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

• அந்திய பசலவாணி மமலாண்மம சட்ைம் 1999 கிழ் அந்திய மநரடி முதலீடு பகாள்மக 

2017ல் திருத்தம் மமற்பகாள்ளப்ெட்ைது. 

 

அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட் க் கண்டுபிடிப்புகள் 

• நாசா நிறுவைம் சன்மரடிமயா இன்ைர்ஸ் பெமராமீட்ைர் விண்பவளி ெரிமசாதமை 

திட்ைத்மத அறிமுகப்ெடுத்தி உள்ளது. சூரியனில் உருவாகும் மிகப்பெரிய சூரிய புயல்கள் 

எவ்வாறு உருவாகிறது என்ெமதப் ெற்றி ஆய்வு பசய்வமத இதன் மநாக்கமாகும். 

• நாசாவின் “ஆர்பைமிஸ் திட்ைம்” என்ெது மனிதமை மீண்டும் நிலவுக்கு அனுப்பும் திட்ைம் 

ஆகும். 

• மருத்துவர்கள், பசவிலியர்களுக்கு ெதிலாக கமராைா வார்டுகளில் “பமடிமொட்” என்ற 

மராமொக்கமள ெயன்ெடுத்த மமலசியா அரசு திட்ைமிட்டுள்ளது. 

• மஹட்ராக்ஸி குமளாமராகுயின் மருந்து உற்ெத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பசய்வதில் இந்தியா 

மிகப்பெரிய நாைாக உள்ளது. மகாவிட் – 19 பதாற்றுக்கு சிகிச்மச அளிக்க இந்த மருந்து 

ெயன்ெடுகிறது. 

• மகாவிட் 19 மவரஸின் மரெணு வரிமசமய குஜராத் ெமயாபைக்ைாலஜி ஆராய்ச்சி 

மமத்தில் உள்ள இந்திய விஞ்ஞானிகள் குழு கண்டுபிடித்துள்ளைர். 

• 200 ஒளி ஆண்டுகள் பதாமலவில் வாழக்கூடிய பூமி மொன்ற கிரகம் கண்டுபிடிப்பு. இதற்கு 

பகப்ளர்-1649c என்று பெயரிைப்ெட்டுள்ளது. 

• இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெத்துமற ‘SAHYOG’ என்ற ஒருங்கிமணப்பு 

புவிசார் தளம் அறிமுகம் பசய்துள்ளது. இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் மகாவிட் – 19 ெரவல் 

ெற்றி புவிசார்ந்த கணக்பகடுப்பு நைத்த புவிசார் தளம் பதாைங்கப்ெட்டுள்ளது. 

• சீைாவின் முதல் பசவ்வாய் கிரகத்திற்காை பசயற்மகமகாள்  Tianwen – I ஐ அனுப்ெ 

அந்நாட்டு அரசு பதரிவித்துள்ளது. 

• நாஸாவின் ஹப்புல் விண்பவளி பதாமலமநாக்கி விண்பவளியில் நீண்ைநாள் இருந்த 

பதாமலமநாக்கி என்ற சாதமைமய ெமைத்து உள்ளது. கைந்த 1990 ம் ஆண்டு 

விண்பவளிக்கு ஹப்புல் பதாமலமநாக்கி அனுப்ெப்ெட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

• தமிழக அரசின் கமராைா தடுப்பு ெணிகளுக்கு உதவும் வமகயில், பசன்மையில் உள்ள 

இந்துஷ்தான் ெல்கமலக்கழகத்தின் மராமொடிக்ஸ் ஆய்வு மமயம் ‘பசவிலி’ என்ற 

பெயரிலாை மசமவ மராமொமவ வடிவமமத்துள்ளது. 
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• ஜவஹர்லால் மநரு பதாமலமநாக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சி மமயம் “பெர்பெரின்” 

அடிப்ெமையிலாை அல்மசமர் மநாமயக் குணப்ெடுத்தும் மருந்மத உருவாக்கி உள்ளைர். 

 

ஊடகம் மற்றும் கதாளைத்கதாடர்பு 

• இந்திய அரசு “பகாமராைா கவாச்” என்ற பசயலிமய மத்திய மின்ைணு மற்றும் தகவல் 

பதாழில்நுட்ெ அமமச்சகம் மற்றும் மத்திய சுகாதார துமற அமமச்சகம் இமணந்து 

உருவாக்கி உள்ளது. 

• கமராைா பதாற்று மற்றும் அதைால் ொதிக்கப்ெட்ைவர்களின் நிமல குறித்து அறியவும் 

அதிகாரிகளுக்கு மக்கள் தகவல் அளிக்கவும் “ஆமராக்கிய மசது” பசயலிமய மத்திய அரசு 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

• மகாவிட்- 19 பதாற்மற சமாளிக்க மத்திய மனிதவள மமம்ொட்டு அமமச்சகத்தின் “திக் ஷா” 

இமணயத்தளத்தில் ‘ஒருங்கிமணந்த அரசு இமணயத்தள ெயிற்சி’ என்ற தளத்மத 

பதாைங்கி உள்ளது. 

• மின்ைணு சாதைங்கள் உற்ெத்தி நிறுவைமாை ஆப்பிள் நிறுவைம் ‘’Dark Sky Weather” என்ற 

பசயலிமய உருவாக்கி உள்ளது. நாம் வசிக்கும் ெகுதியில் மமழ, புயல், ெருவகால 

மாறுொடுகள் மொன்ற வானிமல நிகழ்வுகமள இச்பசயலி மூலம் அறிந்துபகாள்ள 

முடியும். 

• மத்திய மனிதவள மமம்ொட்டு அமமச்சர் ரமமஷ் மொக்ரியால் மின்ைணு 

இமணயத்தளமாை Yukti Portal அறிமுகப்ெடுத்தி மவத்தார். கல்வி நிறுவைங்களில் 

மமற்பகாள்ளப்ெடும் தற்காப்பு முயற்சிகள், நைவடிக்மககள் மாணவர்களின் நலனுக்காை 

மமம்ொட்டு முயற்சிகள் ஆகியவற்மற இந்த இமணயத்தளம் கண்காணிக்கும். 

• உலகிமலமய குமறந்த நாளில் அதிகம் மெர் ெதிவிறக்கம் பசய்த பசயலி “ஆமராக்கிய மசது” 

ஆகும். 

• விவசாயிகள் தங்கள் விமளபொருள்கமள எடுத்துச்பசல்ல உதவியாக ‘கிருஷி ரதம்’ என்ற 

பசயலிமய மத்திய அரசு அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

• காபணாளிக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு ெயன்ெடும் ஜூம் பசயலி ொதுகாப்ொைது அல்ல என்று 

அந்த பசயலிமய ெயன்ெடுத்த மவண்ைாம் என்று உள்துமற அமமச்சகத்தின் மசெர் 

ஒருங்கிமணப்பு மமயம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

• இந்திர பிரஸ்தா தகவல் பதாழில்நுட்ெ நிறுவைம் “வாஷ்கமரா” என்ற பமாமெல் 

ெயன்ொட்மை பவளியிட்டுள்ளது. 

• ெஞ்சாயத்துராஜ் திைத்மதபயாட்டி “இ-கிராம் ஸ்வராஜ்” என்ற இமணயதளத்மதயும் 

பசயலிமயயும் பிரதமர் நமரந்திர மமாடி பதாைங்கி மவத்தார். 

 

ததசிய நிகழ்வுகள் 

• இந்தியாவின் ெல்மவறு ெகுதிகளில் சிக்கித் தவிக்கும் பவளிநாட்டு சுற்றுலாப் 

ெயணிகளுக்கு உதவுவதற்காக சுற்றுலாத் துமற அமமச்சகம் “Standard in India” என்ற 

இமணயத்தளத்மத அறிமுகப்ெடுத்தி உள்ளது. 

• குடிமம ெணி அமமப்புகளாை இந்திய ஆட்சி ெணியாளர்கள் மற்றும் இந்திய காவல் 

ெணியாளர்கள் கூட்ைமமப்புகள் கமரைாவுக்கு எதிராக மொராை “கருணா” (Caruna) என்ற 

பசயல்திட்ைத்மத பதாைங்கி உள்ளது. 

• மக்கமள மவரஸ் பதாற்றில் இருந்து ொதுகாக்க “V ொதுகாப்பு சுரங்கம்” அமமப்மெ 

பதலுங்காைா மாநில அரசு அமமத்து உள்ளது. 
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• இந்திய விமாைப் மொக்குவரத்து அமமச்சகம் “மலப் மலன் உதான்” என்ற திட்ைத்மத 

அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

• மத்திய மனிதவள மமம்ொட்டுத்துமற, அமைத்திந்திய பதாழில்நுட்ெ கல்வி மற்றும் 

அமைத்திந்திய பதாழில்நுட்ெ கல்வி கவுன்சில் இமணந்து மாணவர்களிமைமய 

புதுமமகமள ஊக்குவிக்க “சமதான்” திட்ைம் அறிமுகம் பசய்துள்ளது. 

• மத்திய மனித வள மமம்ொட்டுத்துமற அமமச்சகம் இந்தியாவில் இமணயவழி கல்விமய 

மமம்ெடுத்துவதற்காை மயாசமைகமள திரட்டுவதற்காக ஒருவார கால “ொரத ெமத” என்ற 

இமணயதள பிரச்சாரத்மத பதாைங்கி மவத்துள்ளது. 

• பகாமராைா ொதிப்பு :  

சிவப்பு மண்ைலம் – சிவப்பு மண்ைலத்தில் எந்தபவாரு நைவடிக்மகயும் 

அனுமதிக்கப்ெைாது. 

ஆரஞ்சு மண்ைலம் – குமறந்த பொதுப் மொக்குவரத்மதத் திறத்தல், ெண்மண 

பொருள்கமள அறுவமை பசய்வது மொன்ற குமறந்தெட்ச நைவடிக்மககள் 

அனுமதிக்கப்ெடும். 

ெச்மச மண்ைலம் – இங்கு ஊரைங்கு மமலும் தளர்மவக் பசய்யப்ெடும்.  

• மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தெடிமய உைல் ஆமராக்கியம் மமம்ெை “ஃபிட் இந்திய பசயல் 

நாள்” என்ற மநரடி காபணாலி உைற்ெயிற்சி வகுப்மெ பதாைங்கி உள்ளது. 

• அத்தியாவசிய பொருள்கமள எடுத்துச்பசல்ல “மசது” என்ற உதவி எண்மண பதற்கு 

இரயில்மவ  அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. உதவி எண் – 90253 42449 

• மின்ைணு சாதைங்கள் மூலம் – கற்றலுக்காை ெங்களிப்புகமளப் பெறுவதற்கு “வித்யாதான் 

2.0” என்ற மதசிய அளவிலாை திட்ைத்மத மத்திய மனிதவள மமம்ொட்டு அமமச்சர் திரு 

ரமமஷ் பொக்ரியால் நிஷாங்க் புதுபைல்லியில் பதாைங்கி மவத்தார். 

• மத்திய மனிதவள மமம்ொட்டுத் துமற அமமச்சர் ரமமஷ் பொக்ரியால் “My Book My Friend”  

என்ற பிரச்சாரத்மத உலக புத்தக திைத்மதயடுத்து பதாைங்கி மவத்தார். 

• பகாமராைா பதாற்று மநாயாளிகளுக்கு மருத்துவ உதவிகள் வீட்டிற்மக பகாண்டு வந்து 

வழங்கும் “தன்வந்திரி” திட்ைத்மத அசாம் மாநில அரசு அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. 

• கிரிஸில் ஆராய்ச்சி அறிக்மகயின்ெடி புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்ெத்திக்காை நிறுவுதல் 

ெட்டியலில் கர்நாைக மாநிலம் முதல் இைத்தில் உள்ளது. 

• அரசு மருத்துவமமைகள், ஆரம்ெ சுகாதார நிமலயங்களுக்கு அதிகளவில் புறமநாயாளிகள் 

வருவமதத் தடுக்க மவலூர் மாவட்ைத்தில் ‘பைலி பமடிசின்’ முமற 

அமல்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

• பிரதான் மந்திரி கிரிஷி சிஞ்சமய மயாஜைா திட்ைத்தின்கீழ் குறு நீர்ப்ொசைத்தில் தமிழ்நாடு 

முதலிைத்தில் உள்ளது. 

• நாகப்ெட்டிைம் மாவட்ைத்தில் இருந்து மயிலாடுதுமறமய தனி மாவட்ைமாகப் பிரித்து 

தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. மயிலாடுதுமற புதிய மாவட்ைமாக 

அறிவிக்கப்ெட்ைதால், தமிழகத்தின் பமாத்த மாவட்ைங்களின் எண்ணிக்மக 38 ஆக 

உயர்ந்துள்ளது. 

• கமராமைா ஊரைங்கு காலத்தில் பவளிமய சுற்றுெவர்கமள “ஸ்மார்ட் காப்” என்ற 

பசயலிமயக் பகாண்டு தமிழக அரசு கண்காணித்து வருகிறது. 

• பொதுமக்களுக்கு மநாய் எதிர்ப்பு சக்திமய அதிகரிக்க நிலமவம்பு மற்றும் கெசுர குடிநீர் 

வழங்கும் “ஆமராக்கியம்” என்ற சிறப்பு திட்ைத்மத முதல்வர் ெழனிச்சாமி பதாைங்கி 

மவத்தார். 


